
บทสรุปการเรียนรู้/สรุปรายงานการถอดบทเรียน 
(Executive Summary) 

************************* 
 

ช่ือเรื่องการจัดการความรู้ “ลื่นไหล ไม่เสยีสิทธิ” 
  - การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
 - การปรับระดับช้ันและการเปลี่ยนตําแหน่งของลูกจ้างประจํา 
 

รายชื่อทีมจัดการความรู้  
1. ทีมจัดการความรู้ กลุ่มบรหิารทั่วไป 

(1) นายนันท์  ฉัตรพรหมราช  รักษาการในตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ พิเศษ 
(2) นางพัชรา  สายอร่าม   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
(3) พ.จ.อ.ยรรยง  ทองประดิษฐ  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
(4) นางอรสา  ลัดขุนทด   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
(5) นายอํานวย  ผิวผา   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
(6) นางจุฑารัตน์  ศรีทร   เจ้าพนกังานธุรการชํานาญงาน  
(7) นางสนธยา  ฤทธ์ิจีน   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
(8) นางจรัญญา  สันติทวีชนะ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
(9) นางสุจิตรา  เมฆะวัฒนะ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
(10) นางพูนทรัพย์  สุกรินทร ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
(11) นางสาวจันทนา  ม่วงจันทึก  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
(12) นางสาวขวัญจิตร์  จิรุตรโ์ชติกานต์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
(13) นายประสพโชค  เต่าหลาย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
(14) นางสาวดวงใจ  ขวานทอง  พนักงานการเงินและบัญช ีส 3  
(15) นางปิยะวรัตน์  อ่อนจันทร์  พนักงานการเงินและบัญชี ส 3  
(16) นางจามร ี เปล่งรัศมีกุล  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
(17) นางฐิติพร  วรวิสุทธิวงศ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
(18) นางเด่นดวง  เสียงดัง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
(19) นางสาวสทุิภรณ์  บรรจงปรุ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
(20) นางสาวสชุาวดี  ภู่หมื่นไวย  นักวิชาการเงินและบัญช ี     

2. ทีมสรุปรายงานการถอดบทเรียน (งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป) 
(๑) พ.จ.อ.ยรรยง  ทองประดิษฐ์    นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
(2) นางอรสา  ลัดขุนทด     เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
(3) นายอํานวย  ผิวผา      เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
(4) นางจุฑารัตน์  ศรีทร     เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
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ความเป็นมา  
การจัดการความรู้เรื่อง “ลื่นไหล ไม่เสียสิทธิ” เป็นการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน

ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับความ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพรับราชการของบุคลากรในสังกัดสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งที่
ผ่านมาพบปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และการปรับระดับช้ันและการเปลี่ยนตําแหน่งของลูกจ้างประจําจําแนกได้ ดังนี้ 
  ปัญหาในการประเมินผลงานของข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
  1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ พบว่ายังมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ประเมินผลงานของข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมมักแสดง
เหตุผลว่า ยังไม่เคยรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการมาก่อน จึงไม่มี
ความรู้ความสามารถที่จะดําเนินการได้ ประกอบกับที่ผ่านมาผู้ที่ทําหน้าที่จัดทําเอกสารหลักฐานในการประเมิน 
ผลงานของข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นคือ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ซึ่งต่อมา
ได้เกษียณอายุราชการและไม่ได้กําหนดให้บุคลากรผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว 
 2. ด้านบุคลากรที่จัดทําผลงานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําผลงานเพื่อขอรับการประเมินที่ดีพอ การจัดทําเอกสารไม่ถูกต้อง 
เอกสารหลักฐานประกอบไม่ครบถ้วน รูปแบบของเอกสารประกอบคําขอคัดเลือก และรูปแบบของเอกสาร
ประกอบคําขอประเมินผลงานไม่ถูกต้อง ตลอดจนการกรอกรายละเอียดของข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการรับ
ราชการ การศึกษาฝึกอบรมดูงาน และการเป็นวิทยากร ฯลฯ ไม่ถูกต้องและข้อมูลไม่ครบถ้วน  
  3. ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานวิชาการของ
ข้าราชการ มีรายละเอียดการดําเนินการที่แตกต่างกันไปตามประเภทและตําแหน่งของข้าราชการ รวมท้ัง
เอกสารหลักฐานที่จําเป็นต่อการดําเนินการต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ และทักษะในการตรวจสอบเป็นอย่างมาก 
    

 ปัญหาในการปรับระดับช้ันและการขอเปลี่ยนตําแหน่งของลูกจ้างประจํา 
1. ไม่มีคําสั่งให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติงาน รายละเอียดเนื้องานที่ลูกจ้างประจําปฏิบัติจริงไม่ชัดเจน หน้าที่

ความรับผิดชอบไม่ตรงและไม่ครอบคลุมตําแหน่งที่จะขอปรับระดับช้ัน หรือขอเปลี่ยนตําแหน่ง จึงทําให้ ไม่
สามารถปรบัระดับช้ันหรือเปลี่ยนตําแหน่งได้ 

2. การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติงาน ไม่ตรงกับแบบบรรยายลักษณะงานและ
ตําแหน่งหน้าที่ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว้  

3. บางกลุ่มงานให้ความช่วยเหลือลูกจ้างประจําในการเปลี่ยนตําแหน่ง โดยไม่ได้คํานึงถึงหน้าที่รับผิดชอบ
และภาระงานที่ปฏิบัติจริง เมื่อกรมควบคุมโรคออกคําสั่งให้ปรับระดับช้ัน หรือเปลี่ยนตําแหน่งไปแล้ว ลูกจ้างประจํา
ผู้นั้นกลับยังทําหน้าที่รับผิดชอบเหมือนเดิม  

4. ลูกจ้างประจําที่จะขอเปลี่ยนตําแหน่ง ส่วนใหญ่ไม่ได้คํานึงถึงภาระหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเอง แต่จะคํานึงว่าอัตราเงินเดือนของตําแหน่งเดิม   
เต็มขั้นแล้วก็จะขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่งที่มีอัตราค่าจ้างขั้นสูงกว่าเดิม   
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 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป จึงได้จัดทําคู่มือเรื่อง “ลื่นไหล ไม่
เสียสิทธิ” โดยเน้นหนักเรื่องที่มีความสําคัญ 2 เรื่อง คือ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น และการปรับระดับช้ันและการเปลี่ยนตําแหน่งของลูกจ้างประจํา เพื่อให้การประเมินผลงาน
วิชาการของข้าราชการ และการขอปรับระดับช้ันและการเปลี่ยนตําแหน่งของลูกจ้างประจํา    ในสังกัด
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐานตามที่สํานักงาน ก.พ. 
และกรมควบคุมโรคกําหนด ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และสร้าง    ความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติราชการ 
 

โครงการและบริบทของโครงการ  
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง “ลื่นไหล ไม่เสียสิทธิ” เป็นกิจกรรมการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

งานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป ซึ่งตามโครงสร้างของงานการเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 
ข้าราชการจํานวน 4 คน และได้จําแนกลักษณะงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบตามลักษณะงาน ทั้งนี้ ในส่วน
ของงานการประเมินผลงานของข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และการปรับ
ระดับช้ันและการขอเปลี่ยนตําแหน่งของลูกจ้างประจํามี พ.จ.อ.ยรรยง  ทองประดิษฐ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่ง
งานดังกล่าวมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเจริญก้าวหน้าตามสายอาชีพของ
บุคลากรในสังกัดสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  

งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป ได้ดําเนินการจัดการความรู้ในเรื่องดังกล่าวข้างต้นเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถและแบ่งปันความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัดใน 2 เรื่องสําคัญ ดังนี ้

1. การประเมินผลงานของข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ที่ได้ปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งของข้าราชการขึ้นใหม่ 
จากระบบ“ซี” (common level) มาเป็นการจัดกลุ่มประเภทตําแหน่งตามลักษณะงาน โดยแบ่งออกเป็น ๔ 
ประเภท คือ ตําแหน่งประเภททั่วไป (O) ตําแหน่งประเภทวิชาการ (K) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ (M) และ
ตําแหน่งประเภทบริหาร (S) โดยมีมาตรฐานกําหนดตําแหน่งเป็นตัวจําแนกประเภทตําแหน่งและสายงาน ตาม
ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบหลักและคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง สําหรับตําแหน่งต่างๆ จะมีความก้าวหน้า (Career Path) ตามสายอาชีพของตนเองแตกต่างกัน
ไปในแต่ละกลุ่มและสายงาน ทั้งนี้ ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งทุกประเภทและทุกสายงาน เมื่อได้รับราชการและ
มีคุณสมบัติสําหรับตําแหน่งครบถ้วนตามที่สํานักงาน ก.พ.กําหนดแล้ว จะต้องเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อ
เลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เพื่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพรับ-ราชการ  

2. การปรับระดับช้ันและการขอเปลี่ยนตําแหน่งของลูกจ้างประจํา ซึ่งเป็นการดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงาน ก.พ. กระทรวงการคลัง และกรมควบคุมโรคกําหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และภาระงานที่ปฏิบัติจริงของลูกจ้างประจํา รวมท้ังประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงเหตุผลและความจําเป็น ประโยชน์และความคุ้มค่าของทางราชการ
เป็นสําคัญ โดยไม่ใช่เป็นการดําเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกจ้างประจํา และไม่ใช่สิทธิของลูกจ้างประจํา
ที่จะเสนอตัวเองเพื่อขอปรับระดับช้ันงานและการเปลี่ยนตําแหน่ง อีกทั้งลูกจ้างประจําที่จะขอปรับระดับช้ันงาน 
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หรือเปลี่ยนตําแหน่ง จะต้องปฏิบัติงานและมีหน้าที่ความรับผิดชอบภารกิจหลักของตําแหน่งที่จะขอปรับระดับช้ันงาน 
หรือเปลี่ยนตําแหน่ง ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.และกระทรวงการคลังได้กําหนดชื่อตําแหน่ง และหน้าที่โดยย่อไว้ 
และกระบวนการคัดเลือกลูกจ้างประจําเพื่อปรับระดับช้ันงานและเปลี่ยนตําแหน่ง จะต้องมีความเท่าเทียมกันใน
โอกาส การดําเนินการมีมาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้  

ทั้งนี้ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการประเมินผลงานของข้าราชการเพื่อขอเข้ารับการ
ประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นและการปรับระดับช้ันและการขอเปลี่ยนตําแหน่ง
ของลูกจ้างประจําจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรอื่นๆ ของงานการเจ้าหน้าที่และบุคลากรท่ี
สนใจ ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น และส่งผลต่อมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที่และงานในภาพรวมของกลุ่มบริหารทั่วไป รวมถึงจะส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของข้าราชการที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น และลูกจ้างประจําที่จะดําเนินการขอปรับระดับช้ัน หรือขอเปลี่ยนตําแหน่งเพื่อความเจริญก้าวหน้าใน
อาชีพรับราชการ 
 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 
  1. เพื่อจัดทํารูปแบบและรายละเอียดการเขียนผลงานทางวิชาการโดยใช้แนวทางที่ ก.พ. กําหนดไว้  
  2. เพื่อให้ผู้ขอรับการประเมินผลงานมีแนวทางการเขียนผลงานตามหลักวิชาการ และให้การนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการของข้าราชการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มีมาตรฐานและเป็นไป
ในรูปแบบเดียวกัน 
  3. เพื่อใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานการปรับระดับช้ันงานและการเปลี่ยนตําแหน่งของลูกจ้างประจํา   

4. เพื่อเป็นเอกสารแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้สามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความสับสน หรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
  5. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของสํานักงานป้องกันควบคุมโรค   
ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 
 

ผลผลิต 
  งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป มีคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “ลื่นไหล ไม่เสียสิทธ์ิ” จํานวน 1 เล่ม 
ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาของเรื่องที่มีความสําคัญ คือ (1) การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น และ (2) การปรับระดับช้ันและการขอเปลี่ยนตําแหน่งของลูกจ้างประจํา 
         

เป้าหมาย 
  จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “ลื่นไหล ไม่เสียสิทธ์ิ” เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มบริหารทั่วไป โดยมีผู้ร่วมดําเนินการจัดทําคู่มือประกอบด้วยบุคลากรซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดงานการ
เจ้าหน้าที่ กลุม่บริหารทั่วไป จํานวน 4 คน ดังนี้  
   1. พ.จ.อ.ยรรยง  ทองประดิษฐ์   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
  2. นางอรสา  ลัดขุนทด    เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
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  3. นายอํานวย  ผิวผา     เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
  4. นางจุฑารตัน์  ศรีทร    เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
 

ผลการดําเนนิงาน  
  การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบรหิารทั่วไปเรื่อง “ลื่นไหล ไม่เสยีสิทธ์ิ” ได้ใช้
กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1. การบ่งชี้ความรู้ โดยการประชุมร่วมกันระหว่างบุคลากรของงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป 
และทีมจัดการความรู้ เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสําคัญเร่งด่วนและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป และหาว่างานใดที่มีความสําคัญและเป็นประโยชน์สําหรับ
บุคลากรและหน่วยงานในภาพรวม ซึ่งผลของการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นพบว่า เรื่องที่มีความสําคัญ
และจําเป็นต้องดําเนินการจัดการความรู้โดยเร่งด่วนมี 2 เรื่อง คือ (1) การประเมินผลงานของข้าราชการเพื่อ
เลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และ (2) การปรับระดับช้ันและการขอเปลี่ยนตําแหน่งของ
ลูกจ้างประจํา  

 
 

การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสําคญัเร่งด่วนในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 
 

  2. การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยการมอบหมายงานให้แก่บุคลากรของงานการเจ้าหน้าที่ ในการ
รวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของข้าราชการ
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และการปรับระดับช้ันและการขอเปลี่ยนตําแหน่งของ
ลูกจา้งประจํา 

                               
   

               สืบค้นข้อมูล/หนังสือสั่งการ                 สืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 
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  3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยการรวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และการ
ปรับระดับช้ันและการขอเปลี่ยนตําแหน่งของลูกจ้างประจํา มาพิจารณาร่วมกันระหว่างบุคลากรของงานการ
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อวางโครงสร้างการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “ลื่นไหล ไม่เสียสิทธ์ิ” 
  4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เป็นการปรับปรุงและจัดทําฉบับร่างของ คู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึง
การกําหนดรูปแบบของเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เนื้อหามีความ
เหมาะสม ถูกต้อง มีมาตรฐาน ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถนําไปปฏิบัติตามได้ทันที 

 
 

ตรวจสอบความถูกต้องของร่างคู่มือการปฏิบัติงาน 
 

 5. การเข้าถึงความรู ้อยู่ระหว่างการจัดทําเอกสารฉบับสมบูรณเ์พื่อขอความเหน็ชอบต่อผู้อํานวยการสํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา และจะทําการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว ผ่านระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), หนังสือเวียน และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสมต่อไป 
 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ อยู่ระหว่างการทดลองใช้งานภายในงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 
 7. การเรียนรู้ อยู่ระหว่างการทดลองใช้งานภายในงานการเจ้าหน้าที่ กลุม่บริหารทั่วไป 
 

ปัญหา/อุปสรรค  
  1. ระยะเวลาเวลาที่จะใช้ในการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีน้อย เพราะต่างคนต่างมีงานในหน้าที่
รับผิดชอบแตกต่างกัน จึงจําเป็นต้องใช้เวลาในช่วงเที่ยงภายหลังรับประทานอาหารกลางวันในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
  2. หนังสือ เอกสาร หลักฐาน ตลอดคําสั่งมอบหมายหรือมอบอํานาจต่างๆ ไม่สามารถจัดหาได้ จึง
จําเป็นต้องประสานกับกลุ่มงานสรรหา บรรจุและแต่งต้ังของงานการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค เพื่อขอรายละเอียด
ข้อมูลและขอสําเนาหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
 3. ความรู้ความสามารถในการตีความข้อความที่ปรากฏในกฎหมาย คําสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับซึ่งเข้าใจได้
หลายแง่มุม จึงต้องอาศัยการสอบถามจากผู้รู้และนิติกรที่มีความเชี่ยวชาญในการตีความข้อความดังกล่าว 
 

บทสรุปการเรียนรู ้
การจัดการความรู้ของงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป ได้องค์ความรู้ที่สําคัญคือ คู่มือการ

ปฏิบัติงานเรื่อง “ลื่นไหล ไม่เสียสิทธ์ิ” เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โดย
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เป็นเรื่องที่มีความสําคัญ 2 เรื่อง คือ (1) การประเมินผลงานของข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น และ (2) การปรับระดับช้ันและการขอเปลี่ยนตําแหน่งของลูกจ้างประจํา โดยคู่มือฉบับนี้เกิดจาก
ความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรของงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป ที่เห็นถึงความสําคัญของการดําเนินการ
ในเรื่องดังกล่าว เพราะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสํานักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 5 จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งจะสามารถใช้คู่มือนี้เป็นแนวทางการดําเนินการให้ได้ผลสําเร็จ ทั้งนี้ หลักการสําคัญที่พบในระหว่าง
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีดังนี้ 
  1. เรื่อง การประเมินผลงานของข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ซึ่ง
หลักการสําคัญที่ผู้จัดทําผลงานควรยึดถือ 4 ประการ คือ  
            (1) ต้องซื่อสัตย์ ไม่คัดลอกงานคนอื่น  
            (2) ต้องให้เกียรติอ้างถึงบุคคล และแหล่งที่มาของข้อมูล 
            (3) ต้องไม่คํานึงผลประโยชน์จนละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและมนุษยชน 
            (4) ผลงานใช้หลักวิชาการ ไม่มีอคติ และเสนองานตามเป็นจริงไม่เบี่ยงเบนผลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
หรือให้ผู้อ่ืนเสียหาย และไม่เสนอผลงานที่ปราศจากผลยืนยันทางวิชาการ 
            (5) ต้องนําผลงานไปใช้ในทางชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
  2. การปรับระดับช้ันและการขอเปลี่ยนตําแหน่งของลูกจ้างประจํา จะต้องดําเนินการโดยคํานึงถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบ ภาระงานที่ปฏิบัติจริงของลูกจ้างประจําผู้นั้น รวมทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสําคัญ ไม่ใช่เป็นการดําเนินการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกจ้างประจํา และไม่ใช่สิทธิของลูกจ้างประจําที่จะเสนอตัวเองเพื่อขอเปลี่ยน
ตําแหน่ง ตลอดจนการดําเนินการจะต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงาน ก.พ. กระทรวงการคลัง 
และกรมควบคุมโรคกําหนด 

 
จุดแข็งในการปฏิบัติงาน  

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานการประเมินผลงานของข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และการปรับระดับช้ันและการขอเปลี่ยนตําแหน่งของลูกจ้างประจํามีความรู้ความ
เข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานดี และให้ความสําคัญกับการดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
จุดอ่อนปัญหา/อุปสรรคที่พบ  

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับงานการประเมิน ผลงานของข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และการปรับระดับช้ันและการขอเปลี่ยนตําแหน่งของลูกจ้างประจํายัง
ขาดความสนใจ และขาดความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จํามีความเป็นอย่างยิ่งในการอ้างอิงข้อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อใช้ในการดําเนินงาน 
สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน  

การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องที่ยังไม่เคยมีบุคลากรในหน่วยงานจัดทํามาก่อนจําเป็นอย่างยิ่งที่
คณะผู้จัดทําจะต้องทุ่มเท เสียสละเวลาในการค้นคว้าหาข้อมูลที่จําเป็น และเกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุดเพื่อความ
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ถูกต้องในการดําเนินการ และการทํางานเป็นทีมต้องอาศัยการแบ่งงานกันจะทําให้การจัดทําคู่มือที่มีถึง 2 เรื่อง 
บรรจุอยู่ในเล่มเดียวกันสําเร็จลุล่วงลงได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกัน 
ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจนเกี่ยวกับการประเมินผลงานของข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และการปรับระดับช้ันและการขอเปลี่ยนตําแหน่งของลูกจ้างประจํา 
สิ่งที่ดีอยู่แล้วและควรทําต่อไป  

การให้ความสําคัญกับการทํางานเป็นทีม และการพัฒนางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ได้เป็นอันดับ
แรก เพราะหากงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชายังไม่สามารถดําเนินการได้แล้ว งานอื่นๆ ย่อม
ไม่สามารถดําเนินการได้เช่นกัน และการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนางานประจํา โดยไม่คิดว่า “เมื่อก่อนนี้ ครั้ง
ที่แล้ว หรือคนอื่นก็ทําอย่างนี้ แต่จะต้องปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่หยุดนิ่ง” ซึ่งการให้
ความสําคัญกับการทํางานในหน้าที่นี้แสดงให้เห็นได้จากการร่วมมือในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “ลื่น
ไหล ไม่เสียสิทธ์ิ” ของงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป  
สิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไป  

พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมเนื้องานของกลุ่มบริหารทั่วไป ส่งเสริมให้บุคลากรได้ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความรู้ความสามารถ และปรับแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานแบบเช้าชาม เย็นชาม หรือทํางานเฉพาะ
ในหน้าที่ รวมถึงสร้างค่านิยมในการพัฒนางานเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร และมุ่งเน้นให้ความสําคัญต่อ
การใช้เวลาราชการในการปฏิบัติงาน การทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้งานสําเร็จลุล่วง และ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ซึ่งจะส่งผลให้งานในภาพรวมของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 
จังหวัดนครราชสีมา มีประสิทธิภาพเปน็ที่ยอมรับของทุกองค์กร 

 
   พ.จ.อ.ยรรยง  ทองประดิษฐ ผูส้รุป 
    นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป 


